
 

 

Philips Pronto
Ev Sinema Kontrol Paneli

TSU9300
Kurulumcular tasarladı, 

Philips üretti
Etkileyici 7,1 cm (2,8") QVGA renkli dokunmatik ekrana sahip ultra ince Pronto TSU9300, 
eksiksiz fonksiyonlar karmasıdır! Stil sahibi görünümü ve geometrik alüminyum ve siyah 
parlak kaplaması ile neredeyse tüm modern iç mekanlara uyum sağlayabilir.

Zarif bir dokunuș
• Üstün kontrastla yüksek çözünürlüklü 2,8 inç renkli dokunmatik ekran
• Tek elle kullanım için ergonomik tasarım
• Gömme ekranlı son teknoloji tasarım

Kișiselleștirilmiș rahatlık
• Kișisel zevkinize ve tercilerinize uygun kullanıcı arayüzü
• Tek dokunușla birçok cihazı kullanabilirsiniz
• Diğer odalardaki gizli donanım ve cihazları kontrol edin

Müzik, atmosfer ve ambians
• Duyarlı döner imleçli müzik sunucusu kontrolü
• Ön ayarlı aydınlatma kontrolü (Lutron RadioRa)
• Dijital dosyalara herhangi Windows MCE PC'den ulașın



 Özelleștirilebilir UI
Kullanıcı arayüzü, son kullanıcının kișisel zevki ve 
tercihleriyle tümüyle bütünleșecek șekilde 
olușturulabilir. Yani, yalnızca en çok kullanılan 
cihazlar ve düğmeler dokunmatik ekranda 
görülebilecektir. Grafik tasarım (arka planlar, 
simgeler, düğmeler, kullanılan renkler) ayrıca 
kullanıcı tarafından seçilebilir.

Gömme ekran
Gömme ekran, ekranın artık çıktı yapmadığı ve 
gövdeyle kusursuz șekilde uyum gösterdiği anlamına 
gelir.

Müzik sunucusu kontrolü
Kutusundan çıkar çıkmaz, kullanıcı, örneğin Escient 
Fireball gibi, kendi müzik sunucusunu kontrol 
edebilir. Müzik sunucusunun kullanıcı arayüzü 
uzaktan kumandaya yerleșiktir. Normalde bir müzik 
sunucusunun kullanıcı arayüzünü görüntülemek için 
gerekli olan TV'de görmeye ihtiyaç olmaksızın müzik 
dinlemeyi kolaylaștırır. Bu ise, kumanda üzerindeki 
ergonomik bașparmak düğmesiyle birlikte, parçaların 
ve çalma listelerinin seçilmesini kolaylaștırır, ayrıca 
TV ekranının diğer amaçlar için boș kalmasını sağlar.

Aydınlatma kontrolü
Ön ayarlı aydınlatma kontrolü, aydınlatma 
sahnelerini, atmosferi ve bağımsız karartıcıları 
kontrol için tam bir ekran üstü kullanıcı arayüzü 
içerir. Evden gelen ekran üstü aydınlatma geri 
bildirimi sayesinde son kullanıcı, ıșığın gerçekten açık 
veya kapalı olduğunu bilir.

MCE PC ișlevleri
Pronto kontrol paneli farklı yazılımlar yoluyla 
Windows MCE PC ișlevlerine sahip olabilir. Bu da, 
MCE PC'nizden kontrol paneli yoluyla herhangi bir 
dijital dosyaya erișebileceğiniz anlamına gelir.

Tek dokunuș kolaylığı
Tek dokunușla kontrol, bir makro üzerinden bir tek 
düğmeye basarak çoklu komutlar verebilmenizi 
sağlar. Makro, önceden programlanmıș bir komut 
halkasını tek bir düğme altında birleștirir. Böylece, 
tek bir düğmeye basarak birkaç fonksiyon 
çalıștırılabilir.

Genișletilmiș kontrol
Kablolu ve kablosuz modelleri için, uzaktan 
kumandanın iletim menzilini artıran bir genișletici 
serisi mevcuttur. Bu da kullanıcının, dolaplarda veya 
diğer odalarda gizli donanımı tek bir kontrol 
ünitesinden kontrol etmesini sağlar.
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Görüntü/Ekran
• Çapraz ekran boyutu (inç): 2,8 inç
• Ekran renkleri: 65.536
• Çözünürlük: 320 x 240 piksel
• Ekran tipi: LCD TFT
• Dokunmatik panel

Bağlanabilirlik
• Konektör: Mini USB
• Güç: 100-240V, 50/60Hz
• Dahili kablosuz teknoloji: 802.11g
• Șifreleme / güvenlik: WEP 128 bit, WEP 64 bit
• Ağ modu: DHCP, Sabit IP
• USB: USB 2.0

Kullanılabilirlik
• Otomatik kapatma
• Çok dilli: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, 

Felemenkçe
• Takvimli saat
• Müzik Kutusu/Bağlantı istasyonu
• İmleç tușu
• Alım sensörü
• Döner düğme

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü
• CD-ROM
• Bağlantı İstasyonu
• Basılı Kullanım Kılavuzu
• USB kablosu

Sistem Gereksinimleri
• Sabit disk alanı: 250 MB boș alan
• PC OS: Windows XP, Vista
• CD-ROM sürücü
• RAM hafıza: 256 MB boș alan
• USB: Boș USB portu

Güç
• Pil kapasitesi: 1700 mAh
• Șarj süresi: 3,5 adete kadar sa
• Pil Tipi: LI Polimer
• Açma/Kapama anahtarı

Özelleștirme
• Tam ekran yapılandırılabilirliği
• Alfa-karıștırma
• Makrolar: 250 basamağa kadar
• Veritabanı: Yapılandırılabilir özel veritabanı, Model 

numarası tabanlı veritabanı

Sistem Özellikleri
• CPU: Freescale 32 bit RISC
• CPU hızı: 266 MHz
• Ram boyutu: 64 MB

Kızılötesi Özellikleri
• Çalıșma mesafesi: 12 m (36 ft)
• IR kodlarını öğrenme
• Aktarım LED'leri: 5
• Evrensel IR kodu veritabanı
• Veritabanındaki marka sayısı: 3000'in üzerinde

RF Özellikleri
• Frekans (GHz): 2,4
• WiFi tabanlı

Dıș Karton
• EAN: 87 12581 45258 2
• Ambalaj sayısı: 1
• Brüt ağırlık: 1 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 35,5 x 21,6 x 10 cm
• Net ağırlık: 0,604 kg
• Dara ağırlığı: 0,396 kg

Ambalaj boyutları
• EAN: 87 12581 45258 2
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Raf yerleșimi tipi: Döșeme
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

21,6 x 35,5 x 10 cm
• Brüt ağırlık: 1 kg
• Net ağırlık: 0,604 kg
• Dara ağırlığı: 0,396 kg

Ürün boyutları
• Ağırlık: 0,285 kg
• Ürün boyutları (G x Y x D): 10 x 15,7 x 3,4 cm
•
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